


2 วัน 1 คืน 1 ก.ค.-31 ต.ค. 2020 

 Standard   2,490/ท่าน 

ใช้ได้ถึง 31 ต.ค.20 

เด็ก 0-2 ปี 400 บาท/ท่าน 

เด็ก 3-5 ปี ไม่มีเตียงเสริม 1,150 บาท/ท่าน 

เด็ก 7-11 ปี ไม่มีเตียงเสริม 1,250 บาท/ท่าน  

เสริม  Extra Person เสริมคนไม่เสริมเตียง 1,890/ท่าน 

น้องหมากับแมว ไม่เกิน 10 โล เข้าพักฟรี 

 

อัตราค่าบริการ  
1. ที่พัก Ibis Pattaya Resort 2 วัน 1 คนื (พัก 2 ท่าน / 1 ห้อง) 

2. ทัวร์ฟรี (เลือก 1 โปรแกรม) 

2.1 ด าน ้า 1 วัน ในอ่าวแสมสาร จุดด าน ้ าประมาณ 3 จุด ฯ (Speed Boat) (จุดด าน ้า

ปรับเปลี่ยนตามวนั ขึ้นอยูก่บัอากาศ และ คลื่นลม) 

2.2 น่ังเรือตกหมึก เราจะพาคุณไปดูวิธีการจบัปลาหมึกสดๆจากทะเล **มีคนัเบ็ดให้

พร้อม 4 คนัโดยประมาณ** 

**ค่าใชจ้่ายเพิ่มเติม กรณีท าของเสียหาย** 

กุง้ตกหมึกขาด คิดราคาตวัละ 50 บาท , คนัเบ็ดเสียหายจากลูกคา้ 500 บาท 



3. ฟรี อาหารเช้าที่โรงแรม 

4. ฟรี บริการ ถ่ายรูปใต้น ้า 

5. ฟรี อุปกรณ์ด าน ้า เส้ือชูชีพ หรือ ไกด์น ้าทัวร์ช่วงเดย์ทริป หรืออุปกรณ์ตกหมึก 

6. ฟรี กระเป๋ากันน ้า 2ท่าน/1ใบ 

***ลูกค้าขับรถไปท่าเรือเอง*** 

เง่ือนไข 

1. ราคาน้ีเป็นราคาต่อ 1 ท่าน แพ็กเกจพร้อมที่พักต้องจองอย่างน้อย 2 ท่านขึน้ไป 

2. ชาวต่างชาติมีค่าบริการเพิ่ม ท่านละ 500 บาท 

3. ราคาน้ีไม่รวมค่าอุทยาน  

4. ไม่รวม VAT 7 % และหกัภาษี ณ ที่จ่าย 3 % 

5. ค่าบริการดังกล่าวยังไม่รวมค่าอุทยานหากมีการเรียกเก็บ    

6. ราคาน้ีส าหรับคนไทยเท่าน้ัน  
โปรแกรมการเดินทาง 
วันที ่1 ทวัร์ฟรี ( เลอืก 1 โปรแกรม )  

-1.1 ด าน ้าดูปะการัง มีทั้งหมด 3 รอบ รอบเชา้ 7.00-10.00 น.  
รอบสาย 10.30-13.30 น. รอบบ่าย 14.00-17.00 น. **ลูกคา้สามารถรีเคสวรอบเรือตาม
ดา้นบนไดเ้ลยนะคะ **เจา้หนา้ที่เช็ครอบเรือให้อีกครั้ งคะ** 
ลูกคา้สามารถขบัรถไปที่ท่าเรือดว้ยตนเอง จุดนัดพบ Murati Parking จุดบริการนักท่องเที่ยว 
ลูกคา้สามารถน ารถเขา้ไปจอดไดเ้ลย มีค่าบริการ รถยนตส่์วนตวั คนัละ 100 บาท สามารถแจง้
ช่ือและนัง่รอทีเ่คาเตอร์ไดเ้ลยคะ รบกวนไปก่อนเวลาประมาณ 15-20 นาที 
จุดด าน ้า ในอ่าวแสมสาร จุดด าน ้าประมาณ 3 จุด ฯ (Speed Boat) (จุุดด าน ้าอาจมีการ
เปลี่ยนแปลง ตามสภาพอากาศและประกาศ อุทยาน) (มีบริการน ้าด่ืมขนาดด าน ้ า) – ลูกคา้
เดินทางกลบัดว้ยตนเอง พกัผ่อนตามอธัยาศยั  

-1.2 นัง่เรือตกหมึก เราจะพาคุณไปดวูิธีการจบัปลาหมึกสดๆจากทะเล 

โปรแกรมตกหมึกเวลานดัหมาย 18.00-22.00 น. รบกวนไปกอ่นเวลาประมาณ 15-20 นาที 



ลูกคา้สามารถขบัรถไปที่ท่าเรือดว้ยตนเอง จุดนัดพบ Murati Parking จุดบริการนักท่องเที่ยว 
ลูกคา้สามารถน ารถเขา้ไปจอดไดเ้ลย มีค่าบริการ รถยนตส่์วนตวั คนัละ 100 บาท สามารถแจง้
ช่ือและนัง่รอทีเ่คาเตอร์ไดเ้ลยคะ จุดตกหมึกจะอยูบ่ริเวณแสมสาร  (มีบริการน ้าด่ืมขนาดตก
หมึก) พร้อมอุปกรณ์ตกหมึก  
**อุปกรณ์เสียหายมีค่าใช่จ่ายเพิ่มเติมตามรายละเอียดดา้นบน** 
 

วันที ่2  อาหารเชา้ที่โรงแรม เช็คเอาท ์12.00 น. (หรือตามเงื่อนไขทางโรงแรม) - ลูกคา้เดินทาง
กลบัโดยสวสัดิภาพ ฯ  
 

โปร 3 วนั 2 คืน 
3วัน 2คืน 1 ก.ค.-31 ต.ค. 2020 

  

Standard Room 

 3,090/ท่าน 
ราคาเพ่ิมคืนต่อท่าน 600  

ใช้ได้ถึง 31 ต.ค.20 



 

เด็ก 0-2 ปี 400 บาท/ท่าน 

เด็ก 3-5 ปี ไม่มีเตียงเสริม 1,450 บาท/ท่าน 

เด็ก 7-11 ปี ไม่มีเตียงเสริม 1,550 บาท/ท่าน 

เสริม  Extra Person เสริมคนไม่เสริมเตียง 2,400/ท่าน 

 

น้องหมากับแมว ไม่เกิน 10 โล เข้าพักฟรี 

อัตราค่าบริการ  
1. ที่พัก Ibis Pattaya Resort 3 วัน 2 คนื (พัก 2 ท่าน / 1 ห้อง) 

2. ทัวร์ฟรี (เลือก 1 โปรแกรม) 

2.1 ด าน ้า 1 วัน ในอ่าวแสมสาร จุดด าน ้ าประมาณ 3 จุด ฯ (Speed Boat) (จุดด าน ้า

ปรับเปลี่ยนตามวนั ขึ้นอยูก่บัอากาศ และ คลื่นลม) 

2.2 น่ังเรือตกหมึก เราจะพาคุณไปดูวิธีการจบัปลาหมึกสดๆจากทะเล **มีคนัเบ็ดให้

พร้อม 4 คนัโดยประมาณ** 

**ค่าใชจ้่ายเพิ่มเติม กรณีท าของเสียหาย** 

กุง้ตกหมึกขาด คิดราคาตวัละ 50 บาท , คนัเบ็ดเสียหายจากลูกคา้ 500 บาท 

3. ฟรี อาหารเช้าที่โรงแรม 

4. ฟรี บริการ ถ่ายรูปใต้น ้า 

5. ฟรี อุปกรณ์ด าน ้า เส้ือชูชีพ หรือ ไกด์น ้าทัวร์ช่วงเดย์ทริป หรืออุปกรณ์ตกหมึก 

6. ฟรี กระเป๋ากันน ้า 2ท่าน/1ใบ 

***ลูกค้าขับรถไปท่าเรือเอง*** 



เง่ือนไข 

1. ราคาน้ีเป็นราคาต่อ 1 ท่าน แพ็กเกจพร้อมที่พักต้องจองอย่างน้อย 2 ท่านขึน้ไป 

2. ชาวต่างชาติมีค่าบริการเพิ่ม ท่านละ 500 บาท 

3. ราคาน้ีไม่รวมค่าอุทยาน  

4. ไม่รวม VAT 7 % และหกัภาษี ณ ที่จ่าย 3 % 

5. ค่าบริการดังกล่าวยังไม่รวมค่าอุทยานหากมีการเรียกเก็บ    

6. ราคาน้ีส าหรับคนไทยเท่าน้ัน 
โปรแกรมการเดินทาง 
วันที ่1 ลูกคา้เดินทางถึงที่พกัดว้ยตนเอง Check in หลงั 14.00 (หรือตามเงื่อนไขทาง

โรงแรม) 
วันที ่2 อาหารเชา้ที่โรงแรม ทวัร์ฟรี ( เลือก 1 โปรแกรม )  

-1.1 ด าน ้าดูปะการัง มีทั้งหมด 3 รอบ รอบเชา้ 7.00-10.00 น.  
รอบสาย 10.30-13.30 น. รอบบ่าย 14.00-17.00 น. **ลูกคา้สามารถรีเคสวรอบเรือตาม
ดา้นบนไดเ้ลยนะคะ **เจา้หนา้ที่เช็ครอบเรือให้อีกครั้ งคะ** 
ลูกคา้สามารถขบัรถไปที่ท่าเรือดว้ยตนเอง จุดนัดพบ Murati Parking จุดบริการนักท่องเที่ยว 
ลูกคา้สามารถน ารถเขา้ไปจอดไดเ้ลย มีค่าบริการ รถยนตส่์วนตวั คนัละ 100 บาท สามารถแจง้
ช่ือและนัง่รอทีเ่คาเตอร์ไดเ้ลยคะ รบกวนไปก่อนเวลาประมาณ 15-20 นาที 
จุดด าน ้า ในอ่าวแสมสาร จุดด าน ้าประมาณ 3 จุด ฯ (Speed Boat) (จุุดด าน ้าอาจมีการ
เปลี่ยนแปลง ตามสภาพอากาศและประกาศ อุทยาน) (มีบริการน ้าด่ืมขนาดด าน ้ า) – ลูกคา้
เดินทางกลบัดว้ยตนเอง พกัผ่อนตามอธัยาศยั  

-1.2 นัง่เรือตกหมึก เราจะพาคุณไปดวูิธีการจบัปลาหมึกสดๆจากทะเล 

โปรแกรมตกหมึกเวลานดัหมาย 18.00-22.00 น. รบกวนไปกอ่นเวลาประมาณ 15-20 นาที 

ลูกคา้สามารถขบัรถไปที่ท่าเรือดว้ยตนเอง จุดนัดพบ Murati Parking จุดบริการนักท่องเที่ยว 
ลูกคา้สามารถน ารถเขา้ไปจอดไดเ้ลย มีค่าบริการ รถยนตส่์วนตวั คนัละ 100 บาท สามารถแจง้
ช่ือและนัง่รอทีเ่คาเตอร์ไดเ้ลยคะ จุดตกหมึกจะอยูบ่ริเวณแสมสาร  (มีบริการน ้าด่ืมขนาดตก
หมึก) พร้อมอุปกรณ์ตกหมึก  
**อุปกรณ์เสียหายมีค่าใช่จ่ายเพิ่มเติมตามรายละเอียดดา้นบน** 



 

วันที ่3  อาหารเชา้ที่โรงแรม เช็คเอาท ์12.00 น. (หรือตามเงื่อนไขทางโรงแรม) - ลูกคา้เดินทาง
กลบัโดยสวสัดิภาพ ฯ  

บรรยากาศโรงแรม 
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โปรแกรมด าน ้า 

ในอ่าวแสมสาร จุดด าน ้ าประมาณ 3 จุด ฯ (Speed Boat) (จุดด าน ้าปรับเปลี่ยนตามวนั ข้ึนอยู่

กบัอากาศ และ คลื่นลม) 

 

 

 

 

 

 



โปรแกรมตกหมึก 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



              




